NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării
Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea și unor acte normative, a fost înființat
Ministerul Cercetării și Inovării, prin preluarea activitatii si structurilor specializate in domeniul
cercetarii si inovarii de la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si prin preluarea
activitatii si structurilor de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare care la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se desființează.
Astfel, prezentul act normativ are ca scop crearea cadrului legal de organizare şi funcționare a
Ministerului Cercetării și Inovării care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, și va exercita toate
atribuțiile de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare. Ministerul Cercetării și Inovării are
misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul
cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a
fi asigurate pe aceste baze lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional tehnologic şi de inovare,
dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piaţa internă, europeană şi pe pieţe globale, satisfacerea
nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.
1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
2.Schimbări preconizate
Având în vedere prevederile art 8 și 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale şi pentru
modificarea și unor acte normative, de înființare a Ministerului Cercetării și Inovării, prin prezentul
proiect de hotărâre a Guvernului se stabilesc:
Preluarea tuturor atribuțiilor de autoritate de stat pentru cercetare dezvoltare
exercitate,conform legii, de către Ministerul Educației Națonale și Cercetării Științifice precum
și preluarea activitatii si structurilor de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si
Inovare(ANCSI) care se desființează odată cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a
Guvernului;
organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

1

Se înființează Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. D.I
Mendeleev nr. 21−25, sectorul 1.
MCI este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică,
în subordinea Guvernului având rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului
de guvernare și îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi
inovării.
MCI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.1/2011
privind educația națională, cu modificările şi completările ulterioare și ale altor acte normative
incidente domeniului.
Pentru a-şi realiza rolul şi obiectivele strategice în domeniul cercetării ştiinţifice, MCI, îndeplineşte
următoarele funcții:
a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului
de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltare tehnologică și inovare;
b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru
implementarea politicilor în domeniul său de activitate;
c) de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării
științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;
d) de elaborare a cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi
financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;
e) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în
organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate
de stat pentru domeniul său de activitate;
f) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu
societatea civilă;
g) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în
domeniul său de activitate şi promovarea de noi acorduri;
h) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, de alte state și de organisme
internaționale prin acorduri bilaterale în domeniul său de activitate.
Astfel, prin prezentul act normativ se exercită atribuții, responsabilități și se propune o
structură organizatorică care au în vedere eficientizarea activității, în concordanță cu obiectivul de
întărire a capacității instituționale prin care a fost înființat MCI, pentru:
- accentuarea rolului administrației publice centrale în elaborarea și implementarea
politicilor de transfer tehnologic, prin dezvoltarea programelor și infrastructurii pentru
inovare și prin orientarea performanței instuționale către crearea de capital intelectual,
prin actul normativ fiind propuse:
o înființarea unui compartiment responsabil la nivel de direcție generală
o stabilirea rolului MCI în realizarea și utilizarea bazelor de date pentru știință și
tehnologie
o înregistrarea și utilizarea mărcii ”Conceput în România”
o promovarea domeniului știință și tehnologie și promovarea absorbției rezultatelor
activității de cercetare în mediul economic și social
- preluarea activității și structurilor de la ANCSI și reconfigurarea acestora pentru a
răspunde strategiei și Programului de guvernare, prin actul normative find propuse:
o înființarea unei direcții generale care să coordoneze politicile și programele de C-d
interne și participarea României la programe și initiative CD internaționale,
inclusiv pregătirea asigurării președintiei UE de către România în anul 2019 în
domeniul specific de activitate
o preluarea organismelor consultative de nivel national și reorganizarea acestora
conform programului de gvernare măsura propusă prin prezenta hotărâre fiind
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-

înființarea Consiliului pentru Transfer Tehnologic și Inovare prin reorganizarea
fostului Consiliu Național pentru Inovare și Antreprenoriat
o preluarea unităților și instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea ANCSI
sau, după caz, în subordinea Ministerului Educației Nationale și al Cercetării
Științifice
asigurarea atribuțiilor de autoritate de stat pentru cercetare, prin actul normativ fiind
propuse:
o consacrarea legislativă a domeniului cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și
inovare ca sector de activitate distinct prin modificara prevederilor HG 1260/2011
în acest sens
o înființarea a două posturi de secretari de stat, a posturilor de secretar general
respectiv secretar general adjunct
o înființarea corpului de control al ministrului pentru asigurarea funcției de control
al aplicării legislației la nivelul instituțiilor din subordine și coordonare
o înființarea compartimentului pentru protecția informațiilor clasificate și
infrastructurii critice
o stabilirea numărului total de posturi al MCI, exclusiv demnitarii, la 157, posturi
care sunt necesare atât datorită complexității sarcinilor și responsabilităților
preluate cât și nevoii de a îndeplini noile sarcini și responsabilități stabilite prin
programul de guvernare.

3.Alte informaţii
Personalul MCI se constituie din funcționari publici și personal contractual, în condiţiile legii.
Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, pentru personalul preluat
se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
1.1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
2.1 . Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Prezentul act normativ va asigura predictibilitatea și lipsa discontinuității în implementarea
politicilor publice în domeniu, ceea ce va conduce la creșterea încrederii comunității științifice, a
mediului de afaceri și a opiniei publice, a tinerilor cercetători şi a personalului din cercetare, în
politicile, strategiile și instrumentele de finanţare pentru dezvoltarea domeniului de cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare.
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
5. Alte informaţii
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Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori

Anul
curent

1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

2
Nu este
cazul.

- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Medi
a pe
cinci
ani
3
4
5
6
7

Nu este
cazul.

Nu este
cazul.
Nu este cazul.
Nu este
cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor prezentului act normativ:
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a) acte normative care se modifică sau se
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
prezentului act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.

a) La data intrării în vigoare a Hotărârii
Guvernului privind organizarea şi funcționarea
Ministerului Cercetării și Inovării, se abrogă HG
45/2016 privind organizarea şi funcţionarea
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
și Inovare

b)Regulamentele de organizare și funcționare ale
organismelor consultative de nivel național.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu
Nu este cazul.
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
Nu este cazul.
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Nu este cazul.
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
Nu este cazul.
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, prezentul act normativ a fost afişat pe pagina web a Ministerului
Cercetării și Inovării.
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
Deoarece prevederile prezentului act normativ sunt de interes pentru comunitatea ştiinţifică din
România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului Cercetării și
Inovării.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente - Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul prezentului act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii – au avut loc consultări cu conducerea Ministerului Educației Naționale pentru
cuprinderea în actele normative ale celor două ministere a tuturor drepturilor și obligațiilor care le
revin prin reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
prezentului act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act
normativ
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum și a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii - Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente. - Nu este cazul.
2. Alte informaţii - Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind organizarea și
funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării.
Ministrul Cercetării și Inovării,
Șerban Constantin VALECA

AVIZEAZĂ
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene,
Sevil SHHAIDEH

Ministrul Educaţiei Naţionale,
Pavel NĂSTASE

Ministrul Muncii și Justiției Sociale,
Lia-Olguța VASILESCU

Ministrul Finanţelor Publice,
Viorel ȘTEFAN

Ministrul Justiţiei,
Florin IORDACHE

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
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AVIZE MCI (ANCSI)
Compartiment juridic, contencios, administrativ şi resurse umane
Consilier juridic,
Adriana Elena MOŢA

Direcția Generală Coordonare Strategică, Politici, Programe și Dezvoltare Instituțională,
Director general,
Ionel ANDREI

Direcţia Economică şi Logistică
Director
Lucia MOISE
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